
OVERDE OLANDSCHESOORTEN

VAN HET GESLACHTDELPHAXFABR.

DOOR

S. e. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN.

In de tweede naamlijst van Inlandsche Hemiptera , door

de Heeren Mr. H. W. de Graaf en G. A. Six met mij bij een -

gebragt, en uitgegeven in de beide voorgaande jaargangen van

dit tijdschrift, worden (Deel V, bl. 77) slechts 6 soorten van

het geslacht Delphax opgeteld ; in eene daarbij gevoegde noot

leest men overigens , dat wij behalve deze zes nog een zevental

andere soorten als inlandsch kenden en ons onthielden van naam-

geving en beschrijving, aangezien het mogelijk was dat zij reeds

door Boheman beschreven waren.

Het ontvangen en naslaan van het Ofversigt af Kongl.

Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar , Elfte ârgângen 1854

(Stockholm) , waarin een opstel van Dr. Carl Stal over Delphax

aangetroffen wordt, heeft dit vermoeden grootendeels bevestigd.

Van de zeven nog niet gedetermineerde soorten vond ik dat er

4 door Boheman beschreven waren , terwijl een door Stal be-

schreven was ; de exemplaren der beide overigen hadden door

beschimmeling te veel geleden , dan dat zij duidelijk herkenbaar

en voor beschrijving geschikt konden geacht worden ; daarente-

gen gelukte het mij op de excursie naar Staalduin , den 6"*^"

Julij 1862, nog eene voor onze Fauna nieuwe soort in drie

exemplaren te bemagtigen.

Als aanvulling der genoemde naamlijst laat ik hiernevens de

opgave der zes soorten met korte beschrijving ook van de an-

deren volcren.
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1. D, limbata F. Voorhoofd met één kiel in het midden,

gelijk al de volgende soorten , behalven N*'. 12. Zeer licht bruin-

achtig geel met lichtbruine bovenlip ; de lange voorvleugels Avit

met eenige zwarte stipjes op de aderen, zwarte randader en ge-

bogen zwarte lijn over de vleugelhelft ; het achterlijf zwartach-

tig ^ of bruin ?; de pooten roestkleurig. —Bij Utrecht, Six.

2. D. pellucida F. Zwartachtig met vuilgele voorhoofds-

kielen
,

pooten en achterrand van het borststuk ; de lange voor-

vleugels rookkleurig doorschijnend, met donkerder, gekorrelde

aderen. —Bij Utrecht, Six. Bij Bennebroek , v. V.

3. D. dispar Zett. (moet zijn Fall.). Vuilzwart met dea

achterrand van het borststuk vuilwit en de lange voorvleugels

doorschijnend —of wel vuilgeel ; steeds met den voorrand der

voorvleugels tot over de helft helder wit. —Bij Voorschoten
,

Leyden en Brummen, v. V. Bij den Haag, v. d. W. Bij

Utr. , Six.

4. D. guttata Germ. Geelachtig wit, met eene vlek op de

wangen , de zijden van den thorax en eene onder den voorrand

loopende streep der voorvleugels donkerder bruin. —Bij Drie-

bergen , Six,

5. D. striât ella Fall. Lichtbruin ; de kielen van het voor-

hoofd wit met zwarte zoomen ; de of zeer lange , of bijzonder

korte voorvleugels doorschijnend wit met eene zwarte streep over

den naad ; het achterlijf zwartgevlekt. —Op Staalduin drie ex., v. V.

6. D. hemiptera Germ. Zwartachtig cT of geelachtig wit

$ , met het voorhoofd en de bovenlip zwart , het borststuk aan

de basis overdwars wit gestreept ; de voorvleugels (meest korter

dan het achterlijf) rookkleurig met gekorrelde aderen ; de poo-

ten lichtgeel , bij het cT iets donkerder , met zwarte uiteinden

der tarsen. —Op de Gliphoeve, v. V.

7. D. pallens Stal. Geelachtig lichtbruin met witte kielen

op voorhoofd en bovenlip , alsmede drie witte kielen overlangs

op het borststuk ; de lange voorvleugels wit , doorschijnend
;

de pooten lichtgeel of wit , met zwarte klaauwtjes. —Te Was-

senaar en bij Staalduin in Jiilij , v. V,
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8. D. elegantula Boh. Zwartachtig cf , vuil roodachtig geel

$ , met witte , zwart omzoomde voorhoofdskielen ; het voor-borst-

stuk bij den man wit; de korte vleugels wit, doorschijnend;

het achterlijf zwart met eene streep op den rug en vlekken aan

den anus rood of roodbruin ; de pooten roodachtig geel met

zwarte uiteinden der tarsen. —In Julij bij Scheveningen vrij

gemeen.

9. D. obscur ella Boh. Donker- of lichtbruin ; het voorhoofd

zwart , met roodachtig gele kielen ; de voorvleugels zoo lang als

het achterlijf cf of veel korter $ met zeer dikke en gekorrelde

aderen; de pooten lichtbruin. —Utrecht, Sis.

10. D. discolor Boh. Zwartachtig bruin, met vuilwitte

voorhoofdskielen ; de achterranden van het voor- en midden-

borststuk vuilwit; de zeer korte voorvleugels bruin met witte

randen ; de pooten lichtbruin. —Bij den Haag , v. V.

11. D. iiotula Germ, Voorhoofd en bovenlip zwartachtig

met witte kielen , schedel roodachtig geel ; borststuk bruin met

drie geelachtige langskielen ; de zeer lange voorvleugels door-

schijnend wit , met uiterst fijne zwarte stipjes op de aderen en

een bruin streepje langs den naad ; het achterlijf bruin , de poo-

ten geelachtig wit, met zwarte uiteinden der tarsen. —Bij

Utrecht , Six.

12. D. moesta Boh. Het voorhoofd met twee langskielen

over het midden, dus 4 in het geheel; donkerbruin ^ of licht-

bruin $ ; voor- en middenborststuk lichtbruin met witten zoom
;

de voorvleugels of veel langer dan het achterlijf en dan vuil

wit , of wel zeer kort en dan bruin met witten achterrand ; de

pooten lichtbruin. —Bij Utrecht, Six; in Junij op de Glip-

hoeve, v, V.


